گزارش از تدویر شورای عالی ستره محکمه

لیفی

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه  28ثور 1395تحت ریاست قانونپوه سید یوسف
رئیس ستره محکمه تشکیل جیسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
درجیسه نخست برمبنای مصوبه قبیی شورا  ،درراستای رسیده گی به یک قضیه تزویر به ا تهام یکتن از
قضات سابق محکمه استیناف والیت ارزگان  ،اظهارات محترم عبید اهلل بارکزی وکیل مردم ارزگفان در
شففورای میففی منحیففر متضففرر قضففیه اسففتماس گردیففده و رسففیده گففی بففه ا ففل موضففوس بففه دلیففل عففدم
لضورلارنوال موظ به جیسه بعدی موکول گردید .
سپس طبق اجندا برخی از اسفتهداات وا فیه ازمراجفض قضفایی و قیفر قضفایی مفورد قفور ورسفیده گفی
قرارگرفته  ،در برابر استهدائیه ریاست قضایای دولت مبنی بر اینکه پشتنی بانفک در بفدل لصفول قرضفه
اش خواهان تجویز فروش یک جایداد تحت تضمین گردیده  ،با توجه به اینکه وکالت خط های مرتبه
ازجانب وکیل مالک جایداد جعیی تثبیت گردیده  ،خاطر نشان کرد که بانک میتوانفد مافابق مفتن قفرار
قضایی محکمه درمورد لصول قروض خویش به ا ل مدیون مرا جعه و لل مشکل نماید  ،در ورت
بروز دعوی موضوس ازجانب محکمه ذیصالح تجارتی تحت رسیده گی قرارگیرد .
همچنان درقب ال استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی کابل  ،راجض به تقاضای ریاست عمومی عواید
وزارت مالیه بخاطر بررسی لسابات بانکی شرکتهایی که خواهان لغفو جفواز شفان میباشفند  ،مافابق بفه
رولیه لک ماده چهی قانون اساسی و بفا تاییفد مصفوبه شفماره  1مفور 3ر8ر 1395شفورای محتفرم
وزی ران خاطر نشان گردید که بررسی و تفتیش دارایی های اشخاص بدون رضائیت شفان جوازنداشفته و
در ورت عدم رضائیت ویاقیابت بفه منوفور لففص مصفالم عامفه و اففراد  ،تجفویز محکمفه ذیصفالح
درمورد هریک شان یک امر الزمی میباشد .
به همین ترتیب پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف والیفت هفرات دررابافه بفه عفدم موجودیفت
تعادل میان قرضه های بانکی و ارزش جایداد منقول  ،د رماابقت به الکام قانون رهن اموال قیرمنقفول
درمعامالت بانکی توضیم داده شد که معا دلت ارزش مالی مرهونه با دینی که از بانک لا فل میرفردد
 ،لتمی میباشد  ،محاک و ادارات ثبت اسناد ووثفایق در خصفوص رهفن اموافل قیرمنقفول درمعفامالت
بانکی  ،الکام قانون خاص انرا درنورداشته طبقاً اجراات نمایند .
همیناور در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف والیت کابل مبنی برچرونری اخذ محصفول فیصفیه
های محاک درپرتو مواد  282و  283قانون ا ول محاکمات مدنی تصریم گردید که هرگفاه محکفوم
عییه درمرلیه ابتدائیه لاضر به تادیه محصول فیصیه نرردد  ،محکمه فوقانی لفین رسفیده گفی اسفتینافی
نخست به تعایل رسیده گی قضیه اقدام و مدتی را جهت تحوییی پول برای مستا نف تعیفین مینمایفد و
هرگاه این تدابیر منتج به نتیجه نرردد  ،به سقوط لق اعتراض ا ستیناف خواه تصمی اتخاذ مینماید .

کذا درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف والیت کابل درخصفوص چرفونری تابیفق یفک فیصفیه
قیابی تصریم گردید که محکمه ذیصالح درزمینه ماابق به مصفوبه شفماره  343مفور 19ر3ر1394
شورای عالی ستره محکمه که تعایل تنفیذ چنین فیصیه ها را الی مدت دوسال پیش بینی نمفوده اسفت ،
اجراات الزم بعمل آورد .
برعالوه درجیسه شورای عالی روی چهار مورد تقاضای تجدید نورخواهی در قضایای مدنی که دریفک
مورد نماینده قضایای دولت و آمر قضایای دولت والیت قور عندالمجیس لضور داشفت ونیفز بیسفت
وپنج درخواست تبدییی مح کمه در قضایای جزایفی و مفدنی نیفز قفور ورسفیده گفی بفه عمفل آورده و
درهرمورد تصامی مقتضی اتخاذ کرد .

